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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De uitkomsten van het vervolg op de uitvoering van de ALM-studie Nazorgfonds
voor de stortplaatsen in de Provincie Noord-Brabant

Aanleiding
In 2016 hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven voor het uitvoeren van
een Asset Liability Management (ALM)-studie voor het Nazorgfonds gesloten
stortplaatsen. Deze studie moet meer inzicht geven in de ontwikkelingen van de
verplichtingen voor nazorg in relatie tot de aanwezige bezittingen in het
Nazorgfonds. Wij hebben u bij de Begroting Nazorgfonds 2017, 2018, 2019
en de Jaarstukken Nazorgfonds 2016, 2017 toegezegd om u te informeren
over de uitkomsten van de ALM-studie.
Bevoegdheid
Wij zijn bevoegd voor het vaststellen van een nazorgplan en het opleggen van
de aanslag nazorgheffing. Wij beschikken over een Nazorgfonds. Het beheer
van het Nazorgfonds moet plaats vinden binnen de wettelijk vastgestelde
grenzen. Het Algemeen bestuur van het Nazorgfonds wordt gevormd door het
College van Gedeputeerde Staten. Het Algemeen bestuur van het Nazorgfonds
stelt het beleggingsstatuut vast.
Uw Staten nemen hier kennis van op basis van uw controlerende rol.
Kernboodschap
De provincies zijn vanuit de Wet Milieubeheer belast met de eeuwigdurende
nazorg voor gesloten stortplaatsen.

Doel daarvan is te voorkomen dat de gesloten stortplaatsen in de toekomst
schade aan lucht, water of bodem veroorzaken. Een van de belangrijkste
financiële verplichtingen is de vervanging van de bovenafdichting.
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Om de nazorgverplichtingen te financieren wordt, terwijl de stortplaats nog open
is, al geld in het Nazorgfonds bijeengebracht door de vergunninghouders,
zodat op het moment van sluiting het benodigde doelvermogen voor de nazorg
is opgebouwd. Het door de vergunninghouders te betalen bedrag wordt door
de provincie opgelegd als nazorgheffing. Bij sluiting of overdracht van een
stortplaats wordt het teveel of tekort aan doelvermogen afgerekend met de
vergunninghouders. Na de sluiting is de provincie verantwoordelijk voor de
kosten van de nazorgactiviteiten, ook als er tekorten ontstaan. Ook eventuele
overschotten kunnen niet uit het nazorgfonds worden gehaald.
De provincie Noord-Brabant voert elke vijf jaar periodiek onderzoek uit, een
zogeheten Asset Liability Management (ALM) studie. Daarbij stelt de provincie
vast of de gehanteerde rekenrente (momenteel 5,06%) en daarmee het
gehanteerde doelvermogen, passend is om aan haar eeuwigdurende
nazorgverplichtingen te voldoen. De resultaten van de laatste vastgestelde ALMstudie, waarbij onder meer de effecten van de langdurig lage rentestand in
beeld zijn gebracht, zijn met de vergunninghouders van de stortplaatsen intensief
besproken. Een langdurige lage rentestand heeft gevolgen voor de financiering
van de eeuwigdurende nazorgplicht van de provincie.
Om de financiële gevolgen van een lagere rekenrente voor de provincie en de
vergunninghouders te kunnen verminderen, is een quick scan uitgevoerd.
Daarmee is onderzocht of er alternatieve scenario’s zijn waarmee de
doelvermogens kunnen worden verlaagd.
Er blijken inderdaad kansrijke opties te zijn die de kosten van de nazorg in de
toekomst verder kunnen beperken. Daarom hebben de provincie en de
vergunninghouders een overeenkomst gesloten om hier de komende vijf jaren, in
aanloop naar de nieuwe ALM-studie, diepgaand onderzoek naar te doen.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat, zo lang het onderzoek loopt, de
vergunninghouders de stortplaatsen nog niet voor eeuwigdurende nazorg
overdragen aan de provincie en dus zelf risicodragend blijven. Tegelijkertijd
handhaaft de provincie de rekenrente op het bestaande niveau. Deze afspraak
geldt voor een periode van maximaal 5 jaar. Dit uitstel geeft exploitanten de tijd
om samen met de provincie te kijken naar ontwikkelingen die bijdragen aan een
verlaging van het benodigde doelvermogen. Ook kan onderzocht worden of op
de stortplaatsen nieuwe inkomsten te genereren zijn, bijvoorbeeld door het
vestigen van een zonnepark.
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Bij de vaststelling van de nieuwe ALM-studie, die binnen vijf jaar plaats vindt en
waarin de resultaten van het onderzoek worden meegenomen, wordt opnieuw
gekeken welke rekenrente dan moet worden vastgesteld.
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